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Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland ser det som sin fremmeste 
opgave at understøtte forebyggelsen af mangel på arbejdskraft.  

Virksomhederne i Sydjylland skal kunne få den arbejdskraft, de har behov 
for. Ingen borgere, der er eller kan blive parate til at varetage et job, bør 
ufrivilligt stå uden for arbejdsmarkedet.  

Vi kan kun lykkes med opgaven gennem et bredt samarbejde med alle, der 
har indflydelse på det sydjyske arbejdsmarked. Det Regionale Arbejdsma-
rkedsråd vil derfor som det vigtigste virkemiddel indgå i samarbejde med 
alle relevante parter og tager gerne det første initiativ.    

RAR Sydjyllands Strategi- og udviklingsplan er udarbejdet på baggrund 
af Rådets strategiseminar den 15. nov. 2016 og godkendt på møde i 
Rådet den 25. jan. 2017.  
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C: Udsatte borgere  

Det er RAR Sydjyllands udgangspunkt, at der skal være plads til alle 
på arbejdsmarkedet, som er indstillet på at yde en arbejdsindsats. Vi 
skal have så mange som muligt med i arbejdsstyrken. Derfor skal der 
fremmes en indsats som 
• er helhedsorienteret, tværfaglig og med vægt på virksomhedsret-

tede tilbud 
• er forebyggende og med udgangspunkt i den enkelte borgers situa-

tion.  

Kontakt til RAR Sydjylland: Arbejdsmarkedskontor Syd, tlf. 7222 3800, amksyd@star.dk, www.rar-bm.dk 

Handlinger: 
• Formidling af gode eksempler på IGU’en samt best practice til virk-

somheder og øvrige aktører. Bl.a. gennem de fora RAR Sydjylland 
har adgang til. 

• Via samarbejde med VEU-centrene m.fl. understøttes målrettet op-
kvalificeringsinitiativer for flygtninge. 

 

Handlinger: 
• RAR Sydjylland følger løbende op på indsatsen for udsatte grup-

per. 
• Formidler gode eksempler på initiativer, som virker for udsatte bor-

gere – herunder også ansættelse i ordinære timer. 
 



Der kan tænkes mange indsatser, som i større eller mindre grad imø-
dekommer udfordringerne, men frem for at kaste sig over hele feltet 
med fare for at sprede kræfterne og miste gennemslagskraft har RAR 
Sydjylland valgt at prioritere 3 temaer med tilhørende handlinger:  

A: Mangel på kvalificeret arbejdskraft  

B: Integration   

C: Udsatte borgere 

Det skal være let for virksomheder i Sydjylland at tiltrække kvalificeret 
dansk arbejdskraft, og RAR Sydjylland har særlig opmærksomhed på: 

 
• Aktuelle mangel- og paradoksproblemer i RAR Sydjyllands område 

samt udviklingen i rekrutteringssituationen på områder, hvor der på 
længere sigt er risiko for en forværring. Det gælder såvel det private 
som offentlige arbejdsmarked. 

• Koordineret virksomheds- og formidlingsindsats på tværs af kommu-
ner. Understøtning af den virksomhedsindsats, der foregår i jobcen-
trene, kommunale rekrutteringsnetværk og a-kasser koordineret 
med den landsdækkende indsats i regi af Jobservice Danmark samt 
Work in Denmark. 

• Påvirkning af holdninger hos virksomheder/arbejdstagere til opkva-
lificering, synlige jobopslag/jobsøgning, og hvordan der skabes mo-
tivation for uddannelse og for ledige at skifte til et nyt jobområde.  

• At løfte kompetenceniveaet for hele arbejdsstyrken i virksomheder-
nes nærområde. Et enkelt trin op ad kompetence-stigen for alle vil 
samtidig gøre plads til flere – herunder ledige – med ingen eller kun 
lidt uddannelse. 

• Flere unge skal motiveres til at tage en erhvervsuddannelse.  Vi skal 
medvirke til at brande og give erhvervsuddannelser prestige og høj 
status blandt unge.  

Prioriterede indsatsområder 

A: Mangel på kvalificeret arbejdskraft  

Handlinger:  
• Mangel- og rekrutteringssituationen drøftes på alle møder i Rådet. 
• Formidling af viden om rekrutteringssituationen til øvrige aktører 

ved anvendelse af Rådets hjemmeside, beskæftigelseskonferencen 
og henv. til de kommunale beskæftigelsesudvalg mv. 

• Den Regionale uddannelsespulje målrettes, således at den under-
støtter forebyggelse af mangel- og paradoksproblemer.  

• RAR Sydjyllands samarbejdsaftale med VEU-centrene anvendes til 
styrket koordinering af uddannelsesudbud og -efterspørgsel.   

• Fremme af konkrete initiativer til forebyggelse af mangel- og para-
doksproblemer, eks. CV-gennemgang og opkvalificeringsprojekter i 
samarbejde med jobcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl.  

• RAR Sydjylland vil fortsat bakke op om de initiativer, der er igangsat 
for at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse, eks. 
via RAR Sydjyllands deltagelse i Vækstforum/Region Syddanmarks 
Aktionsplan for kvalificeret arbejdskraft. 

B: Integration  

Flygtninge/Indvandrere skal vi se som en ressource, hvor de jobparate 
og velkvalificerede kan være med til at dække virksomhedernes behov 
for arbejdskraft. For andre er vejen til beskæftigelse længere, men og-
så for dem er det vigtigt med en tidlig indsats, der gerne må forbere-
des allerede i asylfasen.  
RAR Sydjylland har særlig opmærksomhed på: 
 
• Metoder og tilgange til kulturforståelse mhp. videreformidling til rele-

vante aktører på integrationsområdet. 
• Tidlig virksomhedsindsats og derfor tidlig kompetenceafklaring og 

udarbejdelse af CV 
• At vi insisterer på, at arbejde og uddannelse – herunder IGU’en – er 

vejen til integration for alle. 


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2

